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1. Yanıt: D

	 Bu	soru	kökünde	verilen	“AIDS’li hastaları tedavi 
edebilmek amacıyla etkili aşı ve tedaviler 
geliştirmek için çalışan immünologlara 
ek olarak” ifadesini	 anlamsal	 olarak	 en	 iyi	 D	
seçeneğinde	 verilen	 “AIDS’in yayılmasını 
durdurabilmek için çok büyük eğitim 
kampanyaları sürdürülüyor” ifadesi	 tamamlar.	
Bu	 durumda	 cümlenin	 anlamı:	 “AIDS’li hastaları 
tedavi edebilmek amacıyla etkili aşı ve tedaviler 
geliştirmek için çalışan immünologlara ek olarak, 
AIDS’in yayılmasını durdurabilmek için çok büyük 
eğitim kampanyaları da sürdürülüyor”	 olacaktır.	
Doğru	 yanıt	 D	 seçeneğidir.	 Diğer	 seçenekler	
kavramsal	olarak	soru	köküyle	ilgili	değildir.

2. Yanıt: E

	 Zamanla	 gerçekleşen	 dönüşüm	 /	 değişimi	 ifade	
etmek	 için	 “–dıkça”	 anlamında	 zaman	 zarfı	
yan	 cümleciğinin	 başında	 kullanılan	 “as”,	 ana	
cümleyle	 zaman	 uyumu	 içinde	 kullanılır.	 Soru	
bu	 bakımdan	 incelendiğinde,	 doğru	 yanıtın	 E	
seçeneği	 olduğu	 görülecektir.	 Anlamsal	 olarak	
ise,	soru	kökünde	verilen	“As children become 
more self–critical = “Çocuklar daha özeleştirel 
oldukça …” ifadesini	anlamca	en	iyi	E	seçeneğinde	
verilen	“… they become more likely to discard 
their work” = “… ödevlerini önemsememeleri 
daha olasıdır”	 ifadesi	 tamamlamaktadır.	 Doğru	
yanıt	E	seçeneğidir.	Ayrıca	bu	seçenekte	geçen	
“they”	 adılı	 soru	 kökünde	 geçen	 “children” 
isim	öbeği	 yerine	 kullanılmakta	 ve	doğru	 yanıtın	
bulunmasında	 ipucu	 oluşturmaktadır.	 Bu	
durumda	cümlenin	anlamı	şöyle	olur: “Çocuklar 
daha özeleştirel oldukça, ödevlerini önemsiz 
görmeleri daha olasıdır.”
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3. Yanıt: C

	 Soru	 kökü	 incelendiğinde	 koşul	 cümleciğinin	
zamanının	“unreal present”	olduğu	görülecektir.	
Koşul	 cümleciğinin	 “Type 2 – Unreal Present” 
olduğu	durumlarda,	ana	cümlede	“would / could 
/ might + V1”	 kullanılır.	 Bu	 durumda	 yalnızca	
zaman	 uyumu	 kuralından	 doğru	 yanıtın	 A,	 C	
veya	D	seçeneklerinden	birisinin	olması	gerektiği	
görülür.	 Bu	 durumda	 bu	 üç	 seçenek	 anlamları	
açısından	 incelenmelidir.	 Anlamsal	 olarak	
incelendiğinde	 ise	 soru	 kökünde	 geçen	 “Eğer 
kullanıcı talebi yeniliğin arkasındaki tek itici 
güç olsaydı …”	 ifadesini	C	seçeneğinde	verilen	
“… fırın dünyanın en karmaşık cihazı olurdu” 
ifadesi	anlamlı	olarak	tamamlar.

	 Koşul	 kipli	 cümlelerde	 zaman	 uyumu	 şartı	
vardır.	 Zaman	 uyumsuzluğu	 gösteren	 B	 ve	 E	
seçeneklerini	bu	yüzden	daha	işin	başında	elemek	
yerinde	 olur.	 Şimdi	 de	 koşul	 kipi	 cümleciklerini	
(conditional clauses)	yapısal	olarak	hatırlayalım.

 Temel olarak üç tip koşul cümleciği vardır:

 Ek Gramer Açıklaması:

	 Temel	olarak	üç	tip	şart	cümleciği	vardır:

 CONDITIONAL CLAUSE

TYPE 1 If	+	present	tense	(V1)

TYPE 2 If	+	past tense (V2) / could + V1

TYPE 3 If	+	past perfect tense / could have V3

MAIN CLAUSE

TYPE 1 present tense / future / modal + V1

TYPE 2 could / would / might + V1

TYPE 3 might / would / could + have + V3
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4. Yanıt: D

 “So long as” sözcüğü	 hem	 zaman	 hem	 de	
şart	 cümleciği	 (if clause)	 bağlacıdır	 ve	 bu	 soru	
kökü	 incelendiğinde	 3.	 sorunun	 açıklamasında	
görülebileceği	 gibi Type 2	 türünde	 bir	 şart	
cümleciğinin	 verilmiş	 olduğu	 “produced” 
sözcüğünden	anlaşılmaktadır.	Yukarıdaki	tabloda	
görüleceği	 gibi	 koşul	 cümleciğinin	 “unreal 
present” olduğu	 durumlarda	 ana	 cümlede 
“would / could / might + V1” kullanılır.	 Bu	
durumda	 yalnızca	 zaman	 uyumu	 kuralından	
doğru	 yanıtın	 D	 olması	 gerektiği	 görülür.	
Anlamsal	olarak	incelendiğinde	ise	soru	kökünde	
geçen	 “Sanayileşmiş bir ülkenin köylüsü, ailenin 
ihtiyacından daha fazlasını ürettiği sürece …” 
ifadesini	 D	 seçeneğinde	 verilen	 “… ekonomik 
bağımsızlığın tadını neredeyse tam olarak 
çıkarabilir”	ifadesi	anlamlı	olarak	tamamlar.	Doğru	
yanıt	D	seçeneğidir.	Ayrıca	bu	seçenekte	geçen	
“he”	 adılı	 soru	 kökünde	 geçen	 “a villager in 
an unindustrialized country” isim	öbeği	yerine	
kullanılmakta	 ve	 doğru	 yanıtın	 bulunmasında	
ipucu	oluşturmaktadır.

5. Yanıt: E

	 Cümleyi	 uygun	 bir	 şekilde	 tamamlayan	 ifadenin	
bulunması	 istenen	 bu	 tür	 soruları,	 soruyu	
kavramsal	 ve	 yapısal	 olarak	 inceleyerek	
çözebiliriz.	“Although” ile	başlayan	bu	cümle	ile	
doğru	seçenek	arasında	anlamsal	zıtlık	olmalıdır.	
Bu	nedenle	bu	sorunun	doğru	yanıtı	soru	kökünün	
ve	seçeneklerin	kavramsal	olarak	incelenmesiyle	
tespit	edilir.	Soru	kökünde	geçen	“Düşen emlak 
fiyatlarının gerçekte ekonomiyi tehlikeli bir 
düşüş sarmalına sokma olasılığı olsa da” 
ifadesini	 seçenekler	 içinden	 anlamlı	 olarak	 E	
seçeneğinde	verilen	“bu tür bir ekonomik afete 
işaret eden kanıt pek yoktur”	ifadesi	tamamlar.	
Doğru	yanıt	E	seçeneğidir.	Bu	seçenekte	geçen	
“such an economic disaster”	 ifadesi	 de	 soru	
kökünde	geçen	“pull the economy into a harmful 
downward spiral”	ifadesi	yerine	kullanılmıştır.
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6. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “Bir gazete fotoğrafçısı, 
eserinde kişiliğinin izlerini bırakmaktan 
kendini alıkoyamaz” ifadesini	 anlamsal	 olarak	
en	 iyi	D	 seçeneğinde	 verilen	“ne kadar nesnel 
olmaya çalışırsa çalışsın” ifadesi	tamamlar.	Bu	
durumda	cümlenin	anlamı:	“Bir gazete fotoğrafçısı 
ne kadar nesnel olmaya çalışırsa çalışsın, 
eserinde kişiliğinin izlerini bırakmaktan kendini 
alıkoyamaz”	olacaktır.	Doğru	yanıt	D	seçeneğidir.	
Diğer	 seçenekler	 kavramsal	olarak	soru	köküyle	
ilgili	değildir.

7. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “Şu anda uzay güneş 
enerjisi hâlâ daha ait olduğu çağı çoktan 
aşan bir fikirdir” ifadesini	 anlamsal	 olarak	
en	 iyi	 C	 seçeneğinde	 verilen	 “ancak gerekli 
teknolojiye halihazırda sahibiz ve maliyet de 
giderek düşüyor” ifadesi	tamamlar.	Bu	durumda	
cümlenin	 anlamı:	 “Şu anda uzay güneş enerjisi 
hâlâ daha ait olduğu çağı çoktan aşan bir fikirdir; 
ancak gerekli teknolojiye halihazırda sahibiz ve 
maliyeti de giderek düşüyor”	 olacaktır.	 Doğru	
yanıt	C	seçeneğidir.	Diğer	seçenekler	kavramsal	
olarak	soru	köküyle	ilgili	değildir.	

8. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “şu anda reform yanlısı 
politikacılar değişim için hükümeti baskı 
altında tutmaya çalışıyorlar” ifadesini	anlamsal	
olarak	en	iyi	A	seçeneğinde	verilen	“yine başarısız 
olacakları yönündeki yüksek olasılığa karşın” 
ifadesi	 tamamlar.	Bu	durumda	 cümlenin	 anlamı:	
“Yine başarısız olacakları yönündeki yüksek 
olasılığa karşın, reform yanlısı politikacılar şu 
anda değişim için hükümeti baskı altında tutmaya 
çalışıyorlar”	olacaktır.	Doğru	yanıt	A	seçeneğidir.	
Diğer	 seçenekler	 kavramsal	olarak	soru	köküyle	
ilgili	değildir.
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9. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “Başarılı olduklarını 
bilmiyorlardı” ifadesini	 anlamsal	 olarak	 en	 iyi	
B	 seçeneğinde	 verilen	 “geri dönüp ölçümleri 
yapana kadar”	 ifadesi	 tamamlar.	 Bu	 durumda	
cümlenin	 anlamı:	 “Geri dönüp ölçümleri yapana 
kadar başarılı olduklarını bilmiyorlardı”	 olacaktır.	
Doğru	 yanıt	 B	 seçeneğidir.	 Diğer	 seçenekler	
kavramsal	olarak	soru	köküyle	ilgili	değildir.	

10. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “Brook’un anlatımında 
her bilgi hikayeyi ileriye doğru sürükler” 
ifadesini	 anlamsal	 olarak	 en	 iyi	 E	 seçeneğinde	
verilen	 “Çoğu edebi eser geçmişe atıfta 
bulunmak için mücadele ederken” ifadesi	
tamamlar.	 Bu	 durumda	 cümlenin	 anlamı:	 “Çoğu 
edebi eser geçmişe atıfta bulunmak için mücadele 
ederken, Brook’un anlatımında her bilgi hikayeyi 
ileriye doğru sürükler”	 olacaktır.	 Doğru	 yanıt	 E	
seçeneğidir.	 Diğer	 seçenekler	 kavramsal	 olarak	
soru	köküyle	ilgili	değildir.	


